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 र स िक हो, 

      मु व्ह ऑन च्य ा य शानंत र  हा अकं  आपल्य ा हात ी  देत ाना फार  आनंद हो त  आहे.तु म् ही स दलेल्य ा उदं ड 
प्रस त िादाबद्दद्दल िा-य ां चे आभार!!!!म ी  आपली  अखं ड ॠणी  आहे!!! नाम  क ाक ा,आनंद द ादा,िो नाली  दी  आस ण य ा 
अ ंक ात  ज्य ा ज्य ा क विं नी  तय ां च्य ा क लाकृ त ी  स िंश्व ािाने िो पस िं ल्य ा आहेत  तय ा िा-य ां चे आभार!!! 

      “बालपण” प्रतये क ाच्य ा आयु ष्य ात  आलेला ििं ात  िुख ािं ह क ाळ...पण स कतयेक ां च्य ा आयु ष्य ात  हेच बालपण 
क ाळी क भी न्न र ात्र  हो ऊन िम ोर  ठाकु न उभी  र ाहते.आपण म ात्र  ती  र ात्र  दरुुनच अ नुभिं त  अ ितो  पण स कत ी  भीष ण ना 
ते!!! 

       आपल्य ा मु लां िाठी आपण क पडे,ग ाड्या,चिंी चं ख ाणं,म ो बाई ल,ऐशो-आर ाम,म हाग डे म ॉल्ि य ा आस ण अशा अनेक  
ग ो ष्टींम ागे  ध ािं त  अ ित ो.पण अ शी ही मु लं आहेत  क ी  तय ां च्य ा डो क्य ािं र  म ाये चं छ्त्त्र  नाही,ए क ा िें ळेचं जे िं णही  तय ां ना धड 
स म ळत  नाही,पाय ात  चप्पलही निते  आसण उ न्हात  पोट ािाठी भुक  म ाग त  भट्क त  अित ात,शाळेत ही ज ाय ला सम ळत  
नाही..आस ण अशी  एक  आस ण स कतयेक...!!! 

      जे व्हा ही  मु लं आपल्य ाक डे क ाही म ाग ाय ला ये त ात  “चल,घाणेर डा..कु छ नही सम लेग ा..भाग  य हािे” अ िं म्हणून 
स पटाळुन लािं त ो.पण कध ी  सिं चार  के लाय  क ी  आपलं स्िं त ःच मु ल य ा जाग ी  अिेल तर  क ाय  िं ाटेल?? आपण तय ां ना 
क ाही दे त  नाही म ग  ही  अ शी  िं ागणूक  त र ी  क ा देत ो???क ास हच हक्क नित ो  कु णालाही तय ां च्य ाशी  तिं िं ाग ण्य ाचा..पण 
त र ी ही आपण िं ागत ो च तिे.. 

      भर पूर  िें ळा अिं हो तं  क ी  तुम् ही तुम च्य ा मुलां िाठी क र तंच र हात ा..पण तय ां ना िें ळच दे त  नाही,उ म लतय ा िंय ात  
तय ां च्य ािंर  जे िंस्क ार  व्हाय ला हिें  अित ात  ते मग  नक ार ातम क  स िं चार ात  बदलतात.. अ शा मु लां च्य ा स्िं भािं ात  ए क  ग डद 
पोक ळी  स नम ा ण हो ते..  



 
 

 

 

हा म ाझा अंक  अ शा िगळ्य ा फुलां िाठी ज्य ां चं बालपण उ म लण्य ाआध ी च िुकु न गेलंय..आस ण तय ाचं य श म ला तेव्हाच 
स म ळेल जेव्हा हे िं ाचल्य ानंत र  क ाहीनाही तर  कम ी तक म ी  अ शा छोट् ां शी  िारेज ण पे्रम ाने िं ाग ाल.ए ख ाद्य ा आई-बाबां नी  
आपल्य ा मु लािंर  दडपण आणलं अ िेल तर  तय ाची जास णिं  हो ऊन ते  कम ी  क र ाल,तु म च्य ा िो नुल्यािो बत  एख ाद्य ा 
र स िंिं ारी  छान खे ळाल,हो टेलात  लादी  पुिणा-य ा, तुम च्य ा बुटां ची पॉली श कर णार ा सक शोर  तय ाला क मी त  कम ी  थ ं क्ि 
म् हणाल,तु म च्य ािाठी हात ात  क ाटेर ी  फु लं घेऊन स िंक णार ी  मु लं तय ा त लं ए क  फू ल तय ां ना हात भार  म्हणून तर ी  घ्य ाल.आपण 
िम ाज ाचं देणं लाग त ो,आस ण तय ाच िम ाज ात  ही  सचमु र डीही  आहेत.. 

       स िं चार  क र ा आसण अम लात  आणा..आणख ी  क ाय  िां ग ािें.. 

म ाझ्य ा य ा क सिं तेत  म ी  अ नाथ  मु लाची व्य थ ा म ां डली  आहे.आई-बाबा लहानपणीच िंार ले आहेत.स् िंत ःच 
स शक तो(मु लग ा),स् िंत ःच कम िंत ो(बाबा),आस ण घर(ज्य ात  तो  फक्त एक टाच आहे) ते ही िां भाळत ो(आई).िग ळ्य ा भुम ीक ा 
पार  पाड्त ाना र डकंु डीला आलाय.पण  आई  बाबां च्या त स् िं ीर ीक डे पाहून िारं  क ाही  क रत  र ाहतो.तय ाने तय ाच्य ा आई  बाबां ना 
स लहीलेलं पत्र.!!! 

स प्रय  आई-बाबा , 

ए क  ख ो ल ग डद पोक ळी 

भरुन गेली य  स्िंत ःत, 

आई-बाबा तुम् ही क ालही 

नाही आलात  स्िं प्नात.. 

शाळेत  जाताना स म त्र ां चे 

आई च्य ा हात ात  हात, 

म ाझे म ात्र  हात 

गु लाबाच्य ा क ाटेर ी  वरग णात..  



 
 

 

शाळेत ला म ाझा पस हला नंबर 

पण बाबा नाही क ौ तु क  कर ाय ला, 

स र झल्ट फ ो टो िम ोर  तुम च्य ा 

पे्रम ळ हात  नाही कु रिं ाळय ला... 

र स् तय ात  म ी  सिं क लेली  फु लं, 

ग ाड्यां च्य ा गद ीत  चुक लेला ठो क ा 

म ी च स भर क ािुं न स दलेला, 

म ाझ्य ा बालपणाचा झो क ा.. 

धु ळध ाण म ी  लो क ां च्य ा पाय ाची, 

म ाझं म न जाळलेलं म ी  स् िंत ःच 

तु म च्य ा पाय ां ची धुळ झालो  अित ो, 

तु म् ही िो डली  िाथ  िुरुिं ास त लाच... 

म ाझा फक्त मी च अ ित ो, 

अ भ्य ाि सदव्य ाख ाली  अधं ार लेल्य ा 

र ात्र  आयु ष्य ाची गदद  होते य 

भाित  र ाहतात  म ग  तुम च्य ाच िािं ल्य ा... 

म ी  य शाची िं ाट चालत ो, 

ए कटाच अ ंधार लेली 

उ म लतय ा य ा फु लाची िाथ, 



 
 

 

पोरके पणानंच िां ध लेली... 

िार ी  नात ी  मी च म ाझी, 

नाही पाणी,नाही ओलािं ा 

स बज  तुम चं अकुं रतंय 

पोरक ा र स्त ा,पोरक ा िं ार ा...!!! 

-हषाली  पिं ार 
 

 

 

 



 
 

 

आपण  त्या  कोवळ्या  जिवाांना  पाह्तो ...ती  कशी  िगत असतील  याचा  जवचार  करतो..पण  या जवचारापलीकडे  
आपण  िातांच  नाही...कारण  आपल्यालाही  त्याांना  तसां  पहाण्याची  सवय  झालेली  असते..ही  एक  आपल्या  
जवचाराांपलीकडे  िाऊन जवचार  करायला,तो  अांमलात  आणायला  लावणारी  कजवता ... 

                                                       स व य  

कळ्या कुस्करलेल्या पहायची 
ककती सवय होते!!, 
चाां दण्या जळताना बघायची 
ककती सवय होते!! 
 
आमच्या घरात देखील असतात 
गोकजरवाण्या बाहुल्या , 
लोकाां च्या बाहुल्या मातीत पहायची 
ककती सवय होते!! 

 
फटाक्याच्या कारखान्यात, 
श्रीमांताां च्या घरात, 
रस््यारस््यात बालमजूर बघायची 
ककती सवय होते! ! 

 
 
 
 

                      
 



 
 

 

                     असेल ्याां चां कमम खोटां, 
             असेल कदाकचत नशीब किटां, 
             तरी मदतीचा कवचार न करण्याची 
             ककती सवय होते!! 
 

                    करुया का कवचार िोडा? 
             देऊया का वेळ िोडा? 
             कवद्ध पाखराां ना नभ दाखवायला 
             मन फुलून येईल ... .. . 
            मग ह्याचीच सवय होईल!!!!! 

                              -प्रभा प्रभुदेसाई   prabhapd@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ख्रांच   आपल्याला   कळतांच   नाही...आपण  फक्त   हुद्द्याने   आजण   सां पत्तीने   मोठे   होतो  पण  मन   मात्र    
तसां च  सां कुचीत...आपल्या   कक्षेबाहेर   िाऊन   जवचारांच  करायला  िमत  नाही...नाही  नाही  आपल्याला   
तो  करायचाच   नसतो...मग   आपल्याला   हे   तरी   कसां   समिणार...  

नागवां    भजवतव्य.....  

कदवस उजाडताना, 
प्रकाशात बुडून जाणा-या.. 

स्वपनाां च्या चाां दण्या अगकणत .. 
डोक्यावरचा सूयम पेटताना 

हातावरच्या पोटात .. 
उसळणारा भुकेचा आगडोंब अगकतक 
ज्या खाां बाखाली सारा कदवस जातो 

्याच्या तारेवर भरणारी 
कचमण्याां ची शाळा दुपारची.. . 

पावसापाण्यात छपपर शोधताना 
बांगल्याां च्या कुलुपबांद गेटआतून 
भुांकणारे कवदेशी कुत्रे राजेशाही 

भोवती दाटून येणा-या काळोखात 
सरकारी काजवयाां चा आधार ता्पुरता 

सांध्याकाळी िकून भागून 
रस््याच्या कडेला फुटपािवर झोपणारां 

उद्याच्या उज्वल राष्ट्राचां भकवतवय नागवां 

                                                                -गजानन मुळे 
                                                              mulegajanan57@gmail.com 



 
 

 

पत्त्याांचा  बांगला  बाांधायच्या  वयात  लोकाांची  घरां  बाांधणारा  छोटा....अशी जकत्त्येक  मुलां  आपण  पहातो        
ना...कदाजचत     आपल्याचमधल्या  जकतीतरी  िणाांनी  आपली  घरां  बाांधतानाही  पाजहली  असतील  असली 
मुलां ...पण  त्यावेळी  कधी  जवचार  केलाय  जक  त्या  जचमण्या  बाल्मिुरावर  काय  कोसळत  असेल...तुमची  घरां  
बाांधताना...  

                                                                  बालमिूर  

सुखाचे सुरम्य कनमीष जळाले, 
करुनी लबाडी कशशु्व पळाले. 

 
बघुनी अपेष्ट्टा उपाशी घराच्या, 
लहान्या पदाां चे रस्तेही वळाले. 

 
भुकेल्या कजवाची दया ना कुणाला, 

हरामी जगाचे इरादे कळाले . 
 

कशकाया धजावे कसे ते कळेना, 
करकाम्या कखशातुन दैवच गळाले . 

 
पुसावे इश्वरा गुन्हा काय माझा, 
कववश तो, तयाचे इशारे कमळाले . 

 
न आता कभती अन न आशा कुणाची, 

कलहीली हलाखी नशीबी कळाले 
. 

-सकचन पावसकर skpawaskar@gmail.com  



 
 

 

काय  समित  असतां  हो  या  लेकराांना??? फक्त  पोट  भरण्यासाठी  सगळां  करायचां  एवढांच ...!!!पण  ती  ख्ळगी   
भरण्यासाठी  िे  करावां  लागतां  त्याची  िख्म त्याांच्या  मनावर  चाांगलीच  उमटत  असते..मग  ते  कोवळां  मन   

प्रौढासारख्ां जवचार  करु  लागतां  पापाचा...पुण्याचा....समित  नसलां  तरीही...  

                                                          काय  मी  पाप  केले....  

देवा,काय पाप मी केले 
फुलण्याआधी 

बीजच तु का रे 
असे खुडले ...!! 

 
पुण्य काय ते 
काय ते सांकचत 
भोगणे तेच रोज 

वय हो कळण्या पकलकडले ... .!! 
 

पोटात भुकेची आग 
स्वपनाां त येई जाग 

कुणी ना देई काही म्हणुनी 
भीक मागण्या कळले ....!! 

 
रोज सकाळी उठूनी 

कागद गोळा करणॅ 
शब्द जरी कदसले 

कधी मला न ते कळले .. ..!! 
 



 
 

 

 
देव ताटलीत घेउनी 

मुखी माय माय म्हणोनी 
साि माय ही धावे 

जगण्याने मजबुर केले .. ..!! 
 

हात ज्ञाकनयाां चा द्या हो 
देवा मागणॅ एक पायी 
कुणी माय होईल का 

पे्रमास नेत्र ही भुकेले ... ..!! 
 

-अरववद बुधकर 
arvind_budhkar@yahoo.co.in 
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कोवळी  मनां..आिुबािुच्या  पजरस्थीतीवरुनच  त्याांची  मनां  घडत  असतात. ...त्याांना  वेगवेगळ्या  सवयी  िडत                  
असतात...तसां च  एक  जनढावलेलां  पण  ख्रांच  कोवळां  मन..  

उगीच   शान्पट्टी   नाय    चालायची..  

        भांकस करायची नाय 
बोलेतो तुमच्यात आकन माझ्यात 
लै फरक हाय 
मैं है बारा वषांचा 
तुमी तीस,चाळीस,साठीचां असाल 
रोज मी कसगारेट्ची पाच पाककटां सांपवतो 
हे ऐकुन काय हसाल?? 
 

    रातच्याला पेगबी घेतो 
    नशा चढांस्तवर पेतो .. 
   कनपकचत पडून -हायल्यावर 
   मागनां मालक येतो .. 
   एक वाजतोय झोपताझोपता 
   सकाळ माजी हुती चार वाजता 
   होटेलातली टेबलां  खुची लावायची 
   इडली डोशाची चटनी वाटायची 
   दांड अशे भरुन ये्यात राव 
   भांकस न्हाय करायची 

 
     
 
 



 
 

 

     च्यामायला कदसभर 
भजी-वड्याचे तुकडे,खरकटी साफ करायची 
कदी कचरा काडताना 
कग-हायकाला झाडू लागला तर 
्याचीबी िपपड खायची 
सायेब ..!!उगीच शान्पट्टी नाय चालायची 
तुमी आज येताय राव डोसा खायला 
फेमीलीरुममदी बसुन मेड्मचा गालगुच्चा घ्यायला 
कशकत का नाहीस रे??  
इचारुन फुकाचा ग्रेट्नेस तुमी दावनार 
कतकडून सरकार अल्पवय कामगार  
करत चुना लावनार 
आमचा मालक तरी बरा रां तुमच्यापरास 
कदवस-रात काम करुन घेतो तरी 
मनीऑडमर तरी पाठ्वतो घरास 
सायेब ... .ही कामां न्हाईत खायची  
म्हनून इचारतो 
काय करनार तुमी आमच्यासारखयाां ची??? 
न्हाई न्हवां ,मग गप भजी खायची 
आन,घरची वाट धरायची 
पायजेल तर मी देतो कबल 
पर फुकट भांकस नाय करायची!!! 

                                   -प्रदु्यम्न सांतु 

  



 
 

 

मुांबईत पळून येवून उदर जनवाह ककवा पैसा कमजवण्यासाठी येतात .  पालक मुलाांनी जशकावे म्हणून रागावून 
मारतात परांतु  पौगां ड अव्स्थेतील मुले डोक्यात राग घालून घर सोडतात . काही परत िातात काही बराच 
कालावधी मुांबईत राहतात. अशाच एका मुलाची व्यथा ....   

टपरीवरचा काांचा 

जाहलो एकदा , आठवीत नापास 
चोपला बापाने, काठीने खास 
लागला मनी , एकच ध्यास 
जायची पळून , लागली आस {१} 
 
रस्ता पुढचा, अगदी कबकट 
घुसलो रेल्वेत , कवना कतकीट 
दत्त समजुनी , टी सी शी भेट 
घेतली मागूनी , १००ची नोट {२} 
 
सोडीला होता , रात्रीत गाव 
मुांबई डोक्यात , कमवायचे नाव 
उतरलो , भटकलो,  उदरी वडापाव 
खाली पुलाच्या, झोपलो राव {३} 
 
भेटले समदुखी, माझ्यासम कमत्र 
रातची मुांबई , भयांकर कचत्र 
गल्लीतील भाई , वागे कवकचत्र 
पयायला सांगे, पोलीस कमत्र {४} 
 
 



 
 

 

मुकलो घराची , श्रीखांड पुरी 
हािापाया पडोनी , कमळकवली नोकरी 
इमाने इतबारे , इिली चाकरी 
ने्याची म्हणे , चायकनस टपरी {५} 
 
 
गुांडाचा असतो , रातीला धुडगूस 
फुकटचा लोलीपोप , पोलीस खुश 
राह्यला नाही , कुणावरीच  रोष 
करू कुठे अन कसा आक्रोश {६} 
 
म्हणता म्हणता , वषे सरली 
पाठीवरले व्रण , ना उरली 
पाडवयाला मायची,  सय जाहली 
असेलच रडत , माय  माउली {७} 
 
चुकले होते,  खरेच माझे 
झेपले नवहते, गकणताचे ओझे 
वाटतो मनोमन , खरच पश्चाताप 
सगळ्याां चे असतात , का हो रागीट बाप? {८} 

- गजानन लोखांडे 

gaja.lokhande@gmail.com 

 

 



 
 

 

कोलाांट्या  उड्या  मारणारे,आगीच्या  करगणातुन  बाहेर  येउन  दाख्वणारे,उांचच  उांच  दोरीवर  हेलकावे  ख्ात 
तोल  सावरणारे  डोंबारी  पाजहले  जक  जकत्ती कौतुक  वाटतां  ना..पण  ती  पोर  िेव्हा  कहदकळत  असते  
दोरीवर,स्वतःच्या  िीवाशी  ख्ेळत  सगळ्याांचां  मनोरांिन  करत  असते..तेव्हा  जतच्या  हरेक  हेलकाव्यासोबत  
आपल्या  हृदयाचा  एक  ठोका  तर  नजिच  चुकवते .जतचां  मन  आपल्याला  समिेल  का?? 

डोंबा-याची   पोर  

   मायेहातची ढोलकी ढमाढ्म वाजे 
  पायी चाळ बाां धुन ही रस््यावर नाचे 
 बाप खाां ब ठोकून तो बाां धतोय दोर 
 अधाां तरी चालतेय डोंबा-याची पोर 
 
 सरसर दोरावर चढे जशी खार 
 तोल सावराया घेते काडीचा आधार 
 इवलीशी कचमुरडी ककती कबनघोर 
 अधाां तरी चालतेय डोंबा-याची पोर 
 
 सावळी कवठाई रुप आखीव्रेखीव 
 सावरते तोल तसा गोळा होतो जीव 
 लकालका हलतोय काळजाचा दोर 
 अधाां तरी चालतेय डोंबा-याची पोर 
 
 झराझरा इकडुन कतकडे चालली 
 कवजेवानी चमकुन पोर खाली आली 
 फाटका झगा पसरी लोकाां च्या समोर 
 अधाां तरी चालतेय डोंबा-याची पोर 
 



 
 

 

 खेळ बघणारे आले करकाम्या कखशाां नी 
 दाम मागताच हात वर केले ्याां नी 
 कुणीतरी फेकला कशळाच चतकोर 
 अधाां तरी चालतेय डोंबा-याची पोर 
 
 कुणा माऊलीला आली कणव जराशी 
 कदलां जुनां पटकूर ,लावाया अांगाशी 
 तेवढ्यानां उजळली जशी चांद्रकोर 
अधाां तरी चालतेय डोंबा-याची पोर 
 
 कशाचां कशक्षण,कुठां शाळा कतच्यासाठी 
 खेळ करी आयुष्ट्याच्या दोन घासाां साठी 
नकशबात अधाां तर,कनयती कठोर 
अधाां तरी चालतेय डोंबा-याची पोर 

- क्राां ती सडेकर 
krantisadekar@gmail.com 
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ज्या   लहानगयाांची   आयुष्यां   फुट्पाथवरच   फुलत   आहेत...वाढत  आहेत...ती  आपल्या  नेहमीच्या  
सवयीतली  मुलां....िी   िवळ   आली   तरी   आपण   नाकाला   रुमाल  लावतो   ककवा  ती   पाया  पडायला  
लगली   तर   “ए   हात  लावु   नको   घाणेरडी   कुठली!!!”  असां   म्हणून   त्याांची  अवहेलना   करतो...पण  
त्याांनाही  मनां   असतात  आजण  आपल्या  वागण्याने   ते   परत्येक  बालमन  कुस्करलां  िातां ....आपल्याला  
कळत  नाही  म्हणून  की   काय   त्या  सिीव   मनाच्या   फुटपाथला  कळलेली   त्याांची  मनां   त्याच्याच   
शबदाांत.....!!! 

फुटपाथ  

होय!! मी फुट्पाि आहे.. 

रस््याच्या बाजुला असलेला ... 

कायम सगळ्याां नी दुलमक्षीलेला ... 

आता कसग्नल पडेल 

आकण ती गजरा हातात असलेली 

केसाां ना तेल नसलेली मुलगी 

प्र्येक गाडीजवळ जाऊन 

“घ्या ना ओ साहेब ...ऽऽ घ्या ना ओ साहेब म्हणेल ..” 

तो फाटक्या बकनयानीतला पोरगा 

झपाझप गाड्या पुसत सुटेल .. 

कडेवर बाळ घेतलेली मळकट चेह-याची ती 

कदनवाण्या हावभावासह कभक मागेल .. . 



 
 

 

नाक्यावर पॉलीशसाठी बसलेला तो ककशोर .. 

खुप मेहनती आहे तो .. 

चहा देणारा सलीम 

झाडुवाला रतन ... 

माझ्या अांगाखाां द्यावर वाढ्लेत सगळे .. 

खरां साां गु?? 

यातल्या प्र्येकालाच वाटतां खूप कशकावां.. 

चाां गलां खावां-पयावां अन ल्यावां.. . 

ऑकफसमधून येताना ्याां च्यासाठीही पपपाां नी चॉकलेट आणावां... 

मम्मीचां बोट धरुन शाळेत जाणारी मुलां पाकहली ना.. 

कक यातले कक्येक रडतात .. 

पण पोट. 

्याचाचसाठी तर ही लाचार झालीत ... 

काही वषं उलटतील .. . 

मग ती कभक मागणारी,गजरेवाली 

भड्क पोषाख करुन 

पावडर लाली लावुन 



 
 

 

माझ्यावर उभां राहुन 

कग-हाईक हेरतील .. 

आकण झाडुवाला चहावाला 

माझ्यावरचां बसुन नशापाणी करतील 

काहीजण चो-यामा-या करतील .. .दादा होतील .. 

आकण पोकलसाां च्या वा स्वतःसारखयाां नाच गोळ्याां नी सांपवतील ... . 

वेदना होतात हो ... 

कदाकचत मी माणुस नाही म्हणुनही होत असतील .. . 

होय मी फुट्पाि आहे 

रस््याच्या बाजूला पडलेला अन सगळ्याां नी दुलम कक्षलेला ... 

-महेंद्र काां बळे 

mahendra.noble@gmail.com                                                                                    

 

 

 

 

 

 



 
 

 

बालपण  म्हट्ल्यावर  शाळाच  येते  डोळ्यापुढे  पजहली...काही  काही वेळा  पजरस्स्थती..काही  वेळा  रुढी-
परांपरा,आजण  काजह  वेळा  जशक्षणाबद्दलचां  नैराश्य  यामुळे  मुलां  शाळेत  िाऊ  शकत  नाहीत...त्यातल्यात्यात  
मुलगी  असेल   तर  मग  सगळ्याच  गोष्टी  मारक  ठरतात....जतलाही   जशकायचां   असतां  पण...जतच्या  

कोवळ्या  मनावर  जकत्ती  जकत्ती  दड्पण  येतां ...त्यातुन  जनघालेला  हा   आक्रोश  पण  जतची  पुन्हा  झालेली  
कुचां बणा ... 

म्या  पन  साळां ला  िानार...  

आजांच म्या ठरवलांय 

म्या पन साळांला जानार .. 

माज्या भावावानी... 

म्या पन मोठ्ठी होनार .. 

म्या गावातल्या पोरींसगती 

म्या बी कदसभर खेळनार .. 

 

नको तो खटारा सदीनाचा भाां ड्याचा 

आज म्या कबगी-कबगी सावरनार .. 

ए आये...आज मी दादावानी साळांला जानार 

अगां कारटे!!! 

साळांला जाऊन कुनाचां भलां हुनार??? 

मी शेताला चाल्ली. . 



 
 

 

मग कपठलां-भाकर कोन बनवनार?? 

म्या भायर पन बघाचां..अन घरी पन..!! 

काय साळांला जायाच न्हाय.. 

बस गुमान कहिांच !! 

आयी बापानां मला 

जाऊच कदलां न्हाय.. 

पन म्या आज साळांला जानार!! 

साळांला जायचां सपान माजां 

सपानच हारवुन गेलां ... 

तेच कायमचां धुनां 

पुन्हा माज्याच नशीबी आलां 

-ओांकार तोरसकर 

omkar.pt@gmail.com 
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पजरस्थीतीमुळे  तो  शाळेत  िाऊ  शकत  नाही पण  िाण्याची   जिद्द  मात्र  आहे...शाळेत  
िाण्याची  काजहतरी   करुन  दाख्वण्याची,इतराांनाही  जशकवण्याची ...राख्  आहे  समोर  पण  
त्यातुनही  यशाचा महाल  बाांधण्याची...पण  त्या  लहानगयाचीही  व्यथा  आहे  

 

हातात वाटरबॅग पाठीवर दपतर घेऊन एकदा तरी शाळेत जायचांय .. 

साहेबाां च्या पोरासारखां स्वच्छ गणवेष अन बुट घालुन तयार वहायचांय .. 

पकरके्षत चाां गले माकम  कमळवुन खूप-खूप टाळ्या ऐकायच्या आहेत .. 

कशक्षकाां ना प्रश्न कवचारुन कवचारुन खूप तांग करायचांय .. 

मला पण कशकायचांय .. 

 

लहान नातवांडाां ना einstein gaalil ioच्या गोष्ट्टी ऐकवायच्या आहेत .. 

आईला ग्रहणाची खरी कारणां साां गायची आहेत .. 

भावाच्या enginneeringची feesभरता भरता  

मला पण b.com करायचांय .. 

मला अब्दूल कलाम वहायचांय .. 

मला पण कशकायचांय . 

रात्रीचा कदवस करुन आांबेडकर बनायचांय .. 

भरपूर कशकुन टाटा कबला बनायचां . .. 



 
 

 

पूणम जग कफरायचांय .. . 

मला या चाळीतून बाहेर पडायचांय .. 

मला पण कशकायचांय .. 

     मी कशकलो कक चाळीला कशकवायचांय ... 

चाळीसोबत देशाला घडवायचांय .. 

पैशासाठी नवहे तर देशासाठी वोट द्यायचांय .. 

मला भारताचा ओबामा वहायचांय .. 

मला पण कशकायचांय .. 

साहेबाां च्या आवाजाने जाग आली.. 

अन कळलां अजून गाडी धुवायची आहे.. 

आतून मालकीण म्हणाल्या आज कपठ दळायचांय .. 

साहेबाां च्या पोराला शाळेला सोडायचांय .. 

पण मला पण कशकायचांय .. . 

गाडी पुसता-पुसता गाडीचा मालक वहायचांय .. 

मला पण कशकायचांय .. 

-मोकहत कालानी 
mohi tk alani@gmail. com  



 
 

 

 

   ती   आजण   जतचां   ते   हळवां   बालपण.....काळासोबत   कधीच   वाहत   गेलेलां...!!!!  भातुकलीचा   ख्ेळ   
ख्ेळायच्या   वयात   ख्राख्ुरा   माांडलेला   सां सार   ख्रांतर   सां सार  कशाशी   ख्ातात   हे  सुद्धा   ठाऊक  
नसलेल्या   वयात  लेकुरवाळी   झालेली   ती...जतच्या   हरवलेल्या   बालपणाला   न्याहाळतेय ....या  कजवतेत   
बालपणाच्या  व्याख्येतला  फरकही  आहे..आजण  आिच्या  जपढीचां  बालपण  हरवत  चाललांय  ही  ख्ांतही!! 

बालपणाच्या  आठवणीत  

मला समजलेच नाही, 

माझे बालपण कधी सरले ते!!! 

कारण लहान वयातच माझ्या आई-बाबाां नी 

माझे लग्न लावुन कदलेले .. . 

्या वेळीस मला लग्नाचा 

अिमही कळत नवहता .. . 

पण पकरस्स्ितीपुढे 

नाईलाज होता .. . 

भातुकलीचा खेळ ख-या 

आयुष्ट्याचा भाग बनला 

बाहुला-बाहुलीचां  आकण 

खरांखुरां लग्नयातला फरक समजला .. . 

लहानपणीची दांगा-मस्ती 

मी नाही कधी अनुभवली.. .  



 
 

 

मग सांसार हेच माझां बालपण 

स्वयांपाकघर हीच माझी नवी भातुकली.. . 

पुढे सासरकड्ची माणसां 

आकण माझी मुलां ... 

यातच मी रमले , अड्कत गेले .. 

आता माझा सगळा वेळ ्याां चाच 

आकण हळुहळू बालपणही सांपले होते.. 

माझे सांपुणम जीवनआता ्याां चेच होते... 

मी सुद्धा जेवहा माझ्यानातवांडाां ना पाहते.. 

्याां चे बालपण कनरखते.. . 

असे वाटते..खूप काही मागे राकहले .... 

मलाही वाटते..पुन्हा एकदा लहानगे वहावे 

पुन्हा आई-वकडल,आजी-आजोबाां कडे पोरकळ हट्ट करावे .. 

लपाछ्पीचे ते खेळ पुन्हा नवयाने खेळावे .. 

बालमैत्रीणींसोबत पुन्हा झोक्यावर बसावे... 

पुन्हा बाहुला बाहुलीचे लग्न, 

आकण भातुकलीचा खेळ माां डावा 

पुन्हा झाडावर चढुन, 

कै-या,पेरु वचचा खावया .. .!!  



 
 

 

सारे हरवलेले बालपण, 

पुन्हा जगून घ्यावे. 

जमलेच तर भावासोबत, 

शाळेत जाऊन कशकावे. 

आज जेवहा या मुलाां ना पाह्ते 

कम्पयुटर आकण टी .वी वर खेळताना 

आकण सतत अभ्यासाला जुांपताना 

मनात एकच कवचार येतो 

माझे बालपण मला जगता नाही आले . . 

माझे फुल उमलायच्या 

आधीच खुड्ले .. 

पण याां च्या बालपणाचां काय?? 

ते तर ्याां च्यापासून 

लाां ब पळतांय .. .. .!!! 

कदाकचत कायमचां हरवतांय .. ..!!!! 

-कप्रयाां का देशपाां डे... 
deshpriyanka@gmail.com 

 



 
 

 

       

                            

                      बारा लाख वाचकां साठी ई चळवळ 

          तीन व र्षापू व ी स्थ ाप न झ ालेल् या ई साशहत्य प्रशतष् ठ ानने आ जव र आप ल् या व ािकाुं ना शिडिेह न अशि क प स्तके 

शव नाम ल् य शिली. म ोरया , म ीरा, कृष् ण, ग रूिेव रववद्रनाथ, स्व ाम ी शव वे कानुं ि, वविा करुं िीकर, ना. ि ो. म ह ा नोर, गे्रस, 

नारायण  स वे, लोकम ान्य शटळक, छत्र प ती शिव ाजी म ह ाराज  असे  एका हू न एक सरस शव र्षय आ म्ही घेतले. स म ारे ४००  

नशव न साशहत्त्य काुं ना लोकाुं सम ोर आ ण ले. इुंटरने ट् व र म राठ ी भार्ष ेतील साशहत्य लोकशप्रय कर ण्याि ी िळव ळ शह रीरीने 

प ढे  नेली.  

पे्रम  आ शण  सौंियाबरोबरि आ त्म ह त्या आ शण  िहितव ाि  अिा शव र्षयाुं व रि साशहत्य माुं ड ल. शव नो िाला व ाशहलेलुं  

ई-श्टाप  िेऊन ह सव लुं. लह ान म लाुं साठ ी बालनेटा क्ष रीिी शनर्नम ती केली. ि ा स् त्रीय सुंग ीतासाठ ी सुंग ीत कानसेनिे व गग  

िालव ले.  

नव्या कव ींसाठ ी एक भक्कम  व्यासप ीठ  म् हण ज े नेटाक्ष री िालव ले. तर म ह ाराष् रा तील शकल् याुं िी म ाशहती िेण ा-या  

प त्स्तका “ि  गग  ि  गग ट भा री” द्वारे म हाराष् रातल् याि नव्हे  तर जग ातल्या म राठ ी मुंडळींना उ भारी शिली. लाखभर 

रशसकाुं प यंत िजिेार साशहत्य शन यशम तप णे  शव नाम ल् य प ोिव ण्यािी आ म िी प रुं प राआ म् ह ी अशि क जोम ाने िालू ठे वू ि. 

आ म् ह ाला ह ा उ त्साह  आ शण  पे्ररण ा िेण ा री आप ली प ते्र ह ी येत रा हू िे. प ण  म नात एक शव िार येतो. आ प ली व ािकसुंख्या 

फ क्त  ला खभ र लोकाुं प यंति म याशित का? १२  कोटी म राठ ी म ाण साुं पै की शनिान १२  लाख व ािकाुं प यंत तरी हे  शव नामू ल् य 

साशहत्य प ोिलिुं  प ाशहज े असुं नाह ी व ाटत आप ल्याला ? आ शण  त्यासाठ ी काह ी फ ार करायिी ग रज नाह ी. आ प ल् या 

ओ ळखीच्या १२  लोकाुं िी, १२  म राठ ी लोकाुं िी ईमे ल आ यड ी द्य ाल?? जास्त शिली त तरी ह रकत नाह ी प ण  शनिान १२  

लोकाुं िी ईमे ल आ यड ी प ाठ व ा. एक लाख लोकाुं नी  जर प्रत्येकी १२  आ यड ी प ाठ व ले तर  लाखािे १२  लाख व्हा यला 

शकतीसा वे ळ लाग ण ार ? बारा लोकाुं िी मे ल आ यड ी प ा ठव ण ा-या व ािकाुं ना आ म्ह ी ई साशहत्य प्रशतष्ठ ानिे प ाठ ीराखे 

म् ह णू न म ानािे स्थान िेऊ. त म् ह ा ला  आ म च्या  प ढ ील प्रव ा सा िी कल् प ना  िेत रा हू.  त म च्या  स िना  म ाग व त रा हू. म ागग ििग न 

घेत रा हू .  आ म च्या प ढ ील प्रव ासािे त म् ह ी सह प्रव ासी असाल . 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 
 

िर िोणार ना ई-सातित्य प्रतिष्ठानचे पाठीराखे ?? 
 
 

फक्त आपल्या खास मराठी तमत्र, नािेवाईकां च्या १२ मेल आयडी खालील पत्त्यावर पाठवा. 

 
 

esahity@gmail.com  
 
 

खात्र ी बाळग ा या मे ल आ यड ीिा कोण त्याह ी प्रकारे गै रव ाप र केला जाण ार नाह ी .  जाशहराती अथ वा भलभलत्या मे ल 
प ाठ वू न त्रास िेण ार नाह ी .  यािा उ प योग केव ळ िाुं ग ले म राठ ी साशहत्य प ाठव ण्यासाठ ी केला जाईल . 

 
 

:अतिक मातििीसाठी : 
       संकेि स्थळ  

 
www.esahity.com 

 
 

फेसबुक 

 
 

https://www.facebook.com/esahity 
 
 
 

ि न्यवाि !! 

 

 


